
VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 

S K E L B I M A S 

 

2022-08-09 Nr. Sr-3056(13.77E) 

 

Visaginas 

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) aukcionuose negali dalyvauti 

asmenys, jeigu jiems ar su jais susijusiems asmenims taikomos Tarptautinės sankcijos. 

 

VĮ IAE skelbia pakartotinį elektroninį realaus laiko aukcioną (toliau – aukcionas) 

nereikalingam turtui parduoti.  

Parduodama: 

Eil. 

nr. 

Prekės 

kodas 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Pradinė 

pardavimo 

vieneto 

kaina* (be 

PVM), 

€/vnt. 

Parduodamo 

turto eilutės 

suma          

(be PVM), € 

1.  32552-0008 Telefono aparatas vnt 1 5,39 5,39 

2.  32552-0008 Telefono aparatas vnt 1 5,39 5,39 

3.  32552-0023 Telefono aparatas vnt 1 2,45 2,45 

4.  32552-0023 Telefono aparatas vnt 1 2,45 2,45 

5.  32552-0023 Telefono aparatas vnt 1 2,45 2,45 

6.  32552-0023 Telefono aparatas vnt 1 2,45 2,45 

7.  32552-0023 Telefono aparatas vnt 1 2,45 2,45 

8.  39221-0011 Virdulys emaliuotas vnt 1 2,94 2,94 

9.  39221-0237 Keptuvė vnt. 1 2,94 2,94 

10.  39221-0241 Šakutė arbat. vnt 12 0,08 0,96 

11.  39221-0241 Šakutė arbat. vnt 12 0,08 0,96 

12.  39221-0241 Šakutė arbat. vnt 12 0,08 0,96 

13.  39221-0241 Šakutė arbat. vnt 10 0,08 0,80 

14.  39221-0276 Lėkštės vnt 8 0,49 3,92 

15.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 2 

5,39 10,78 

16.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 2 

5,39 10,78 

17.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 2 

5,39 10,78 
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18.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 2 

5,39 10,78 

19.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 2 

5,39 10,78 

20.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 2 

5,39 10,78 

21.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 1 

5,39 5,39 

22.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 1 

5,39 5,39 

23.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 1 

5,39 5,39 

24.  39224-0579 
Sieninės metalinės 

muilinės 
vnt 1 

5,39 5,39 

25.  39224-0893 Lenta komp. vnt 1 0,98 0,98 

26.  39224-1284 Dubuo cinkuotas vnt 1 1,47 1,47 

27.  39513-0015 Staltiesė lininė vnt 1 3,92 3,92 

28.  39513-0015 Staltiesė lininė vnt 1 3,92 3,92 

29.  39513-0015 Staltiesė lininė vnt 1 3,92 3,92 

30.  39713-0075 
Lygintuvas elektrinis 

(gam. Bomann) 
vnt 1 5,39 5,39 

31.  39713-0075 
Lygintuvas elektrinis 

(gam. Philips) 
vnt 1 8,82 8,82 

32.  39713-0075 
Lygintuvas elektrinis 

(gam. Philips) 
vnt 1 8,82 8,82 

 *Minimalus pradinės pardavimo kainos didinimo intervalas 1 %. 

 

Aukcionas vyks 2022 m. rugpjūčio 16 d. nuo 1200 val. VĮ IAE elektroninių aukcionų 

svetainėje: https://auis.iae.lt. Aukcionas bus vykdomas į jį užsiregistravus ne mažiau kaip 2 

(dviem) aukciono dalyviams. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo užsiregistruoti https://auis.iae.lt 

sistemos naudotoju. VĮ IAE elektroninio aukciono administratorius per 2 (dvi) darbo dienas nuo 

visų reikiamų dokumentų gavimo dienos patvirtina atsiųstą registraciją arba pateikia motyvuotą 

atsisakymą ją registruoti. 

Sistemos naudotojas, prieš atlikdamas registravimosi aukcione veiksmus, turi 

užsiregistruoti dalyvavimui aukcione ir į aukciono organizatoriaus VĮ IAE banko sąskaitą (AB 

Swedbank, a. s. LT24 7300 0101 0231 7164, SWIFT kodas HABALT 22) sumokėti 1,00 EUR 

dydžio dalyvio garantinį įnašą bei atsiųsti VĮ IAE dokumento, patvirtinančio mokėjimo faktą, 

kopiją. Neįvykus aukcionui, atšaukus aukcioną arba nelaimėjusiems dalyviams garantinis įnašas 

grąžinamas į aukciono dalyvių nurodytas banko sąskaitas per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

https://auis.iae.lt/
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aukciono vykdymo datos, o Laimėtojo pervestas garantinis įnašas įskaitomas į mokėtiną turto 

kainą. 

Aukciono dalyvių registracija specialiojoje interneto svetainėje https://auis.iae.lt 

vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 10-11 d. (imtinai). 

Parduodamo turto apžiūra organizuojama 2022 m. rugpjūčio 10 – 12 d. laikotarpiu, darbo 

dienomis nuo 800 val. iki 1500 val. (pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.) adresu: Elektrinės g. 

34, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su VĮ IAE 

darbuotoju Juozu Panavu tel.: 8 386 28264, arba el. paštu: komercija@iae.lt. 

Laimėtojas pareiškia, kad prieš aukcioną:  

a) turėjo teisę apžiūrėti parduotą turtą bei tinkamai įsivertinti jo faktinę būklę;  

b) nusimatė priemones, kurios būtinos užtikrinti sklandų bei savalaikį turtinių 

objektų (įvairių gabaritų ir formų daiktų) išvežimo procesą.  

Laimėtojas patvirtina, kad dėl nupirkto turto pobūdžio, sudėties, faktinės būklės 

pretenzijų pardavėjui neturi, ateityje neturės bei nereikš.  

Laimėtojas neprieštarauja, kad po aukciono bus tikrinamas dėl Tarptautinių sankcijų jam 

ar su juo susijusiam asmeniui taikymo. Įvykdžius aukciono procedūrą, VĮ IAE inicijuos aukciono 

laimėtojo patikrą ir priims sprendimą dėl aukciono būdu parduoto turto perdavimo. 

Per 3 (tris) darbo dienas, pradedant skaičiuoti aukciono vykdymo  dieną, privaloma 

atsiskaityti už aukcione įsigytą turtą (mokėjimo pavedimu). 

Atlikęs mokėjimą, Laimėtojas tą pačią dieną el. paštu komercija@iae.lt išsiunčia VĮ IAE 

mokėjimo pavedimo kopiją. Gavusi patvirtinimą apie išankstinį kainos sumokėjimą, VĮ IAE 

patiekia turtą Pirkėjui.  

Turto paėmimo terminas – 3 (trys) darbo dienos nuo visiško atsiskaitymo už 

nupirktą turtą dienos.  

Už kiekvieną pradelstą paimti prekes kalendorinę dieną, Laimėtojas moka VĮ IAE 10 

(dešimties) EUR dydžio turto sandėliavimo mokestį. 

Tuo atveju, jeigu Laimėtojas nustatytu 3 (trijų) darbo dienų terminu neįvykdo prievolės 

atsiskaityti už nupirktą turtą ir / arba nepasirašo aukcione parduoto turto objekto perdavimo akto, 

VĮ IAE įgyja teisę negrąžinti dalyvio garantinio įnašo bei pripažinti turtą neparduotu aukcione. 

Nepardavus turto arba neįvykus aukcionui, to paties neparduoto turto pardavimo 

pakartotiniai aukcionai vyks VĮ IAE elektroninių aukcionų svetainėje https://auis.iae.lt:  

• 2022-08-23 nuo 1200 val. (turto apžiūros laikas 2022 m. rugpjūčio 17 – 22 d. darbo 

dienomis nuo 800val. iki 1500 val., pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.); 

• 2022-08-31 nuo 1200 val. (turto apžiūros laikas 2022 m. rugpjūčio 24 – 30 d. darbo 

dienomis nuo 800 val. iki 1500 val., pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.). 

https://auis.iae.lt/
mailto:komercija@iae.lt
mailto:komercija@iae.lt
https://auis.iae.lt/
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Aukciono administratorius – VĮ IAE Materialinių išteklių valdymo skyriaus pardavimų 

specialistas Juozas Panavas, tel. 8 386 28264, komercija@iae.lt. 

 

 

Materialinių išteklių valdymo skyriaus vadovas                                            Valerij Chmelevskij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juozas Panavas, tel. (8386) 28264 

J. P., 1, 2022-07-20 

mailto:komercija@iae.lt

